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Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 
 
Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 18/01989-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Som representanter til ungdomsrådet oppnevnes: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Som vararepresentanter oppnevnes:  
1. 
2. 
 
 
Ås, 02.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 45/17 
Ås kommunes reglementer 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ungdomsrådet 
Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ungdomsrådet har fra september 2018 fire ledige frie plasser. 
Det har innen fristens utløp kommet inn seks søknader til disse plassene. 
 
Fakta i saken: 
Etableringen av ungdomsrådet ble vedtatt i K-sak 74/13, med noen endringer i K-sak 
45/17. 
 
Rådet skal ha følgende sammensetting: 

- 1 representant med vara fra elevrådet på Ås ungdomsskole 
- 1 representant med vara på Nordbytun ungdomsskole 
- 1 representant fra elevrådet på Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 
- 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. Representanter som har sittet ett år i 
ungdomsrådet, gis fortrinnsrett. HOK oppnevner blant de søkende 4 
representanter. Dersom det er mer enn 4 søkere, kan HOK velge at inntil 2 av 
de som ikke får fast plass, skal være vararepresentanter. 

 
Representantene fra elevrådet på ungdomsskolene blir valgt i begynnelsen av 
september. Første møte for alle nye medlemmer, inkludert de frie plassene, blir 
25.september 2018.  
 
Vurdering: 
Det foreligger få utvalgskriterier utover at representantene må være bosatt i Ås 
kommune og at de må gå på ungdomsskole eller videregående skole. Rådmannen 
understreker allikevel at det bør etterstrebes en tilnærmet lik fordeling av kjønn, 
spredning i geografisk tilhørighet og spredning i alder. 
 
I K-sak 45/17 ble det vedtatt noen endringer for ungdomsrådet. Blant annet ble det 
innført fortrinnsrett til de frie plassene for representanter som har sittet ett år i 
ungdomsrådet. Dette gjelder for en av søkerne: Daniel Martinsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Representanter i ungdomsrådet mottar møtegodtgjørelse tilsvarende 0,05 % av 
ordførers godtgjørelse. Utgiftene dekkes av ungdomsrådets budsjett. 
 
Alternativer: 
1.  Daniel Martinsen. 14 år. Går på Ås ungdomsskole. Har vært medlem av 

ungdomsrådet i ett år og har derfor fortrinnsrett. 
2.  Viktoria Leinhardt. 17 år. Går på Ås videregående skole. Har vært medlem 

av ungdomsrådet siden høsten 2016. Har det siste året vært leder for Ås 
ungdomsråd. 

3.  Herman Sildnes. 14 år. Begynner i 9.klasse på Ås ungdomsskole. Ønsker å 
være med i ungdomsrådet fordi han er interessert i politikk, og fordi han vil 
være med på å påvirke forholdene for barn og unge i kommunen. 
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4.  Ulrik Barfelt. 16 år. Går på Frogn videregående skole. Bosatt på Kjærnes. 
Ønsker å være talerør for ungdom i den nordre delen av bygda.  

5.  Fredrik Kristiansen. 15 år. Begynner i 10 klasse på Ås ungdomsskole. Liker 
å engasjere seg i hva som skjer i Ås, og er spesielt opptatt av fremtiden for 
ungdomshuset Midtgard. 

6. Emil Magnus. 17 år. Begynner på Ås videregående skole. Er engasjert og 
interessert i ungdomsmiljøet i Ås. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det har ved fristens utløp kommet inn seks søknader til de fire frie plassene. Alle 
søkerne oppfyller kriteriene. Rådmannen anbefaler derfor at samtlige får tilbud om 
plass i ungdomsrådet, men at to oppnevnes som vararepresentanter. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


